
Change Management Advisory
Verandermanagement is van wezenlijk belang om werknemers een nieuwe technologie te laten 
accepteren en op nieuwe manieren te laten werken. Zorg dat uw organisatie klaar is voor succes door 
optimaal gebruik te maken van de praktische tips en uitgebreide ervaring van Google. De Change 
Management Specialist van Google werkt als strategisch adviseur samen met het team van de klant 
om de specifieke vereisten van de organisatie te begrijpen, een plan op maat op te stellen en steun en 
voorstanders binnen de organisatie te creëren.

Belangrijkste activiteiten
Kick-offworkshop(s)
Ondersteun een of meer planningworkshops om het project te starten, beoordeel 
de huidige omgeving en begin met het geven van aanbevelingen omtrent 
essentiële verandermanagement-activiteiten, waaronder sponsoring, analyse van 
de organisatie, communicatie en training.

Steun en betrokkenheid
Help de beïnvloeders binnen de organisatie te bepalen en geef advies over het plan 
aan leidinggevenden en peer-to-peer ondersteuningsnetwerken.

Training 
Geef advies over de analyse van de trainingsbehoeften en de beste 
trainingsaanpak om medewerkers in staat te stellen G Suite te gebruiken en 
productiever in hun werk te worden.

Organisatorische analyse
Geef praktische tips om inzicht te krijgen in gebruikersgroepen, gevolgen van 
veranderingen en mogelijke controlepunten, en om de belangrijkste beïnvloeders 
en gebruiksscenario's te bepalen. 

Communicatie
Bied advies over de berichtgeving omtrent veranderingen en het communicatieplan 
overeenkomstig de strategische visie van de organisatie.

Plan voor verandermanagement
Geef aan de hand van de bovenstaande analyse gedetailleerde feedback over 
het plan voor verandermanagement om te zorgen dat het goed is toegespitst om 
eerder vastgestelde mogelijke risico's aan te pakken, medewerkers op elk niveau 
van de organisatie te betrekken en de acceptatie te versnellen.

Prestaties
Veranderplan, inclusief:

• Analyse van gebruikersgroep  
en gevolgen

• Statistische gegevens  
van verandermanagement 

• Planning van steun  
en betrokkenheid

• Strategie inzake berichtgeving 
en communicatie

• Trainingsplan

Bereik en prijsstelling
• Tot vijf dagen betrokkenheid  

(bij het bedrijf of extern, naar 
goeddunken van Google) 
binnen een periode van één 
maand

• Prijzen worden afgesproken 
door klant en Google, en 
vastgelegd in het toepasselijke 
besteldocument

Algemene voorwaarden: Deze datasheet hoort bij de volgende SKU: GAPPS-PROF-SVC-CMAS. De services die worden beschreven in deze datasheet, zijn onderworpen aan 
het toepasselijke ondertekende besteldocument en alle daarin opgenomen algemene voorwaarden. Raadpleeg de Engelse versie van deze datasheet voor de meest actuele 
voorwaarden. Deze vertaalde versie wordt u als extra service aangeboden.
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